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آیامیدانید؟
تاملیبرابهاماتبیانیهلوزان

از28تحریمــیکــهعلیــهمــااعمالشــدهاســت،
تنهــا5تحریــِمنــهچنــدانمهــم،آنمرتبــطبــا
هســتهایاســتوتــازهآنهــماحتمــالداردکــه

ــود؟ تعلیقبش
ــی ــا(وبانک ــی)کاهــشدرآمده ــاینفت تحریمه
)مســدودکــردندرآمدهــا(کهبیشــترینفشــارها
رابــهملــتمــیآورد،هرگــزلغــونخواهــدشــد؟
ــا5 ــانترفیوژتنه ــزارس ــداز19ه ــامیدانی آی
هــزارســانترفیوژمجــازبــهفعالیــتهســتندو14
هــزارســانترفیوژبایــدجمــعآوریوانبــارشــود؟
آیــامیدانیــدکــهمــاتنهــابــرایتامیــنســوخت
ــه190هــزارســوغنیســازی نیــروگاهبوشــهرب
هســتیم،وبــاطبــقایــنتوافــقتنهــامجــازبــه
غنــیســازیحــدود6000هــزارســوهســتیم.
ــرایتامیــنســوختیــکســال ــنیعنــیب وای
ــازی ــیس ــالغن ــد31س ــهربای ــروگاهبوش نی
ــراینیازهــایآینــده600ســال؟!! نماییــم،وب

آیــامیدانیــدتبدیــلفــردوبــهمرکــزتحقیقاتــی
بــهمراتــببدتــرازتعلیــقوتوقــفآناســتزیرا

بازگشــتآنبــهحالــتقبــلســختتراســت؟
مــابــرطبــقبیانــهلــوزاناجــازهیغنــیســازی
درمســتحکمتریــنوامــنتریــنتاسیســات

ــم؟! ــیســازیخــودرانداری غن
آیــامــیدانیــدبــرطبــقبیانیــهلــوزان،دشــمنان
اجــازهدارنــد،هــرمرکــزمشــکوکیدرایــرانســر
ــهمعنــیازدســترفتــناســرار ــنب بزننــدوای

نظامــیوامنیتــیماســت؟
آیــامــیدانیــددرتاسیســاتهســتهایمــا
ــده ــتهش ــاعتهکارگذاش ــای24س ــنه دوربی
ــرایجمهــوری ــاتخطرناکــیب ــنچــهتبع وای

اســامیایــراندارد؟
آیــامیدانیــداظهــارنظرهــایمســئولیندر
»لغــو و هســتهای« حقــوق »احقــاق مــورد

تحریمهــا«خــافواقــعبــودهاســت؟
آیــامیدانیــدرفــعتحریمهــامشــروطبــه
تاییــدصلــحآمیــزبــودنبرنامــههســتهایایــران
توســطآژانــساســتوآژانــسدرطــول12
ســالگذشــتههیــچگاهصلــحآمیــزبــودنبرنامه

ــردهاســت؟ ــدنک ــرانراتایی ــتهایای هس
ــرات ــتمذاک ــیازواقعی ــاجزئ ــاتنه *واینه
ــاخته ــانهایس ــایرس ــسفض ــهدرپ ــتک اس
شــده،طــوردیگــریبــهمــردمالقــاءشــده
ــق ــنتواف ــامت ــمحتم ــهمیکنی ــت.توصی اس
ــاتوضیحــات ــوزانو...راآنهــمب ــو،بیانیــهل ژن
فنــیبخوانیــدتــاحقایــقرادریابیــد.واقعیــتآن
ــهآنکــه اســتکــهرویآنتوافــقمیشــود،ن

بازگــومیکننــد. دررســانهها

1-بچــهکــهزمیــنمــیخــورد،بدتریــنکاردر
تربیــتاوایــناســتکــهتقصیــرراگــردنزمیــن
و زیــاددیدهایــم،پدرهــا احتمــاال بیندازیــم.
مادرهایــیکــهبعــداززمیــنخــوردنطفلشــان،
زمیــنرامیزننــد؛»زمیــِنبــد!«کارشناســان
ــه ــوزشب ــنآم ــنبهتری ــدای ــیمیگوین تربیت
کــودکبــرایفــرارازمشــکاتوتوجیــهاشــتباه
ــهی ــنبچ ــمهمی ــمحک ــاه ــادم ــت.اقتص هاس
لــوسراپیــداکــرده.آنقــدرکــهگفتهایــم
بــاورششــدهکــههیــچتقصیــرینــدارد.همیشــه
ــطین. ــانوفلس ــالبن ــدی ــامقصران ــاتحریمه ی

2-»مــندو،ســهســالقبــلازایــنگفتــمکــه
آرزومیکنــمیــکروزیدِرچاههــاینفتمــانرا
ببندیــموبــهدنیــااعــامکنیــمکــهمیخواهیــم
ــنآرزوی ــهای ــیم.البت ــتنفروش ــّدتنف ــکم ی
بــهآنبســیار دوردســتیاســت؛دسترســی
مشــکلاســتوآســانهــمنیســت.خــدالعنــت
کســانیراکــهازاّوِلپیــداشــدنچاههــاینفــت
درایــنکشــوربخصــوصآنوقتــیکــهقیمــت
نفــتمقــداریگــرانشــداســاسوبنــایکاررا
درایــنکشــوربــررویدرآمــدنفــتگذاشــتند،
کــهبعــدازانقــابهــمبهخاطــرگرفتاريهــای
ــدا ــهپی ــشادام ــعکموبی ــانوض ــّدد،هم متع
ــن ــاهــمای کــرد.سالهاســتکــهدولتهــایم
ــدد ــیدرص ــایقبل ــمدولته ــی،ه ــتفعل دول
ــد؛ ــمکنن ــتراک ــهنف ــتگیب ــهوابس ــدک بودن
تاشهایــیهــمکردنــد،امــاکارِســختیاســت.«

ــگاه ــهن ــابراک ــرانق ــترهب ــنصحب ــخای تاری
کنیــممرثیــهشــروعمــیشــود.1377!بیســتو

هفــتســالپیــشدولــتهــابــهتقویــتاقتصــاد
غیــرنفتــی،یعنــیدرمرحلــهاولتکیــهبــرتولیــد
داخلــیوصــادراتغیــرنفتــیتوصیــه-بخوانیــد

ــدهاند. ــر-ش ام

3-ازکلیدیتریــنشــعارهایدولــتیازدهــم
ــای ــته ــردمدررقاب ــام ــهرســانهایب درمواجه
انتخاباتــی»چرخــشچــرخاقتصــاددرکنــار
چرخــشچــرخســانتریفیوژها«بــود.شــعاری
ــدی ــهناکارآم ــدفتوجی ــاه ــهب ــتیک پوپولیس
اقتصــادایــرانوانداختــنهمــهتقصیرهــابــرســر

ــت ــهخواس ــود.والبت ــدهب ــرازش ــااب ــمه تحری
مــردمدر22خــرداد92اصــاحنظــاماقتصــادی
بــاحفــظعــزتکشــوروبــهاصطــاحچرخیــدن
ــی ــایروحان ــتآق ــود.دول چــرخســانتریفیوژهاب
ــن ــیتری ــنوحیات ــدومهمتری ــرکارآم ــرس ب
اقــدامدولــتیعنــیتعمیــرچــرخاقتصــادشــروع
ــت ــرایصحب ــداب ــهکدخ ــهخان ــفرب ــد؛س ش

ــور ــوزتص ــد)وهن ــورمیش ــهتص ــارهآنچ درب
ــت. ــراناس ــادای ــیاقتص ــچاصل ــد(پاپی میکنن
ــت ــهبازگش ــتک ــناس ــورای ــنتص ــایای مبن
پولهــایبلوکــهشــدهیایــراندرآمریــکاو
ــارددالر ــدود50میلی ــهدرح ــیک ــرب)رقم غ
ــرآوردشــدهاســت(وهمچنیــنگشــودهشــدن ب
دروازهیبازارهــاواقتصــادجهانــیتأثیــرشــگرفی
بــراقتصــادمریــضایــرانخواهــدگذاشــت.
اقتصــادیکــهدریــکرقــمبــا90تــا200هــزار
میلیــاردمعوقــاتبانکــیمواجــهاســت.ایــنرادر
کنــارنظــاممعیــوبآمــاراقتصــادیمــا،ســاختار
ــرار ــرق ــلدیگ ــنعام ــبگمــرکوچندی ــرعی پ
ــرای ــیب ــانخوب ــوسمیزب دهیــم.ایــنبچــهیل
ــهشــدهنیســت.از ــایبلوک ــنپوله بازگشــتای
ــر ــورهایینظی ــایکش ــهاقتصاده ــگاهب ــین طرف
یونــانواســپانیاکــهشــاگرددرسخــواناقتصــاد
ــدنشــانمیدهــدایــنتصــور،دل ــیبودهان جهان
ــه ــرابیک ــت.س ــترنیس ــرابیبیش ــهس ــتنب بس
دوســالهــّموغــّممســئوالندولتــیرامعطــوف

ــهخــودکــردهاســت. ب
4-رونــدیکــهدرســال74ازآننــامبــردهشــده
ــد ــوردتأکی ــترم ــربیش ــالهایاخی ــود،درس ب
ــادیو ــجاعتاقتص ــهش ــهب ــت.توصی ــرارگرف ق
ــیو ــطوحدولت ــوسدرس ــهیل ــنبچ ــانای درم
ملــیبارهــاوبارهــامــوردتوجــهقــرارگرفــت.بــا
ایــنحــالمتأســفانههنــوزشــاهدآنهســتیمکه
ــهجــایشــجاعتقبــولضعفهــایســاختاری ب
ــیاقتصــادیراادامــه ــهبزدل اقتصــادکشــور،روی
ــزهای ــامعج ــمب ــتداری ــوزدوس ــموهن میدهی
ــفا ــرانش ــضای ــادمری ــراتاقتص ــزمذاک درمی

پیــداکنــد.

امامخامنهای:

کلیــدحــلمشــکلاقتصــاددر
ــت ــورکنیس ــوونیوی ــوزان،ژن ل

مرثیهایبربُزدلیاقتصادی
دربارهآنچهدرژنوولوزانونیویورکدرپیآنیم!

دولت آقای روحانی بر سر 
کار آمد و مهم ترین و حیاتی 
ترین اقدام دولت یعنی تعمیر 

چرخ اقتصاد شروع شد؛ سفر به 
خانه کدخدا برای صحبت درباره 

آن چه تصور می شد )و هنوز تصور 
می کنند( پاپیچ اصلی اقتصاد

 ایران است



رقصیچنینمیانهی
میدان،مذاکره!

چشمامیدملّتایران،مذاکره
حّتیشدهاستباوروایمان،مذاکره
دیشیخباچراغهمیگشتدرژنو
کزپنجویکملولمودیوانمذاکره،

اصًابلدنبودهوهرگزنمیکنند
یکبارمثلبّچهیانسان،مذاکره

گفتمکه:شیخ!خانهخراباست،ماندهای،
درفکرنقشبندیایوان؟)مذاکره؟(
ارسالکردشیخ،پیامیظریفکه:
یکذّرههمنرفتهبهبهمان،مذاکره

ایبیسوادوبیخبرازُحسن"جانکری"
داردچقدرسودبهقرآن،مذاکره

وقتیکنار"اشتون"مانگار...بگذریم!
گاهیگرفتهحالتعرفان،مذاکره

تازیرچشمدرگلتحریمماندهایم
راهخروجازاینهمهبحران،مذاکره
دمهایاینگروه،مسیحاییاستها!
روحیبهجسممردمبیجان،مذاکره

تشدیدمشکاتجوانان،مقاومت
پایانمشکاتجوانان،مذاکره
تولیدوخودکفاییملّیبهانهاند

تنهادلیلرونقوعمران،مذاکره
ترمیمجایزخمسفارتگرفتنو
بهبودودیپلماسیجبران،مذاکره

درشرقوغرب،بحثدرازمذاکرهاست
حّتیرسیدهتاتهکیهان،مذاکره

بدبخِتماِتهسته!بهآزادگیمناز
هستایعموبرایتودّکان،مذاکره

هیراستمیرویچپکینطقمیکنی
حسمیکنمکهباخودشیطان،مذاکره،

دارم؛بیاوبگذرازاینموضعخشن
بیفایدهاستهمرهجوالن،مذاکره
مااهلاعتدالوشمااهلاغتشاش،
هستیدوکردهایدپریشان،مذاکره

سهرابدرنبردنمیگشتخطخطی
میکرداگرکهرستمدستان،مذاکره
هرجاکهگلّهایتلفاتشاصولیاست

کردهاستگرگباسگوچوپان،مذاکره
پسبیخیالعّزتملّی،نمیشود،
کرداینزمانهسادهوآسان،مذاکره

بایدبهسازغرببرقصیمتاشود
رقصیچنینمیانهیمیدان،مذاکره

ــهدر ــدادهک ــتوادادهیدل ــکمش ــهیی ــنهمهم درای
کــفراستشــانَمّشــاطهدارنــدوعفریــتآمریکایــیرابَزک
میکننــدودرکــفدیگــرمالــهگرفتهانــدوکجگوییهایــی
یــکمشــتدیپلمــاتراصــافمیکننــد،داردآرمانهــای
ــود. ــرمیش ــگوکمرنگت ــابکمرن ــتکباریانق ــداس ض
ــای ــزخیاله ــهنی ــترانکمحافظ ــرگرمبس ــوییدیگ ازس
شــبانهیخویــشرابــهپیــرومرادمــاننســبتمیدهنــد
ــه ــاب ــایم ــدبافتهه ــارمیگوین ــاافتخ ــکنزنانوب وبِش
دادمذاکــراترســید.ودرســکوتمردابگــونمنتخبانــی
کــهبــهجــایدفــاعازانقــاب،دارنــدبــرایچهــارســال
بعــِدخویــشکیســهمیدوزنــد،تبریــکاتیــکعــده
جاهــلسیاســیاســتکــهســرازیرمیشــودبــرایهیــچ.
ــری ــانههایک ــالش ــهدنب ــرب ــیختدبی ــوِیش ــیاخ وقت
کلمــنبــرایگریــهکــردناســت،یعنــینــهفقــطقبلــهی
ــکا ــنجماعــتهــمآمری ــال،حتــیســاحلآرامــشای آم
اســت.مثــلایــنکــهفرامــوشکردهانــدآمریــکاشــیطان
بــزرگاســت.همــهبدبختــیمــاازآمریکاســت.»آقــاتمــام
ــکا ــرآمری ــا«اگ ــت.»اص ــنامریکاس ــاازای ــاریم گرفت
نبــودوایــنقــدرتشــیطانینبــود،ایــنهمــهفســاددر

ــد؟« ــلمیش ــلمینحاص ــادمس ب
ــی ــاورکننــدجــانکــرییعنــیرون ــگارنمیخواهنــدب ان
کلمــن.اصــا»َکــریکلمــن«نمــادیــکآمریکایــیتمــام
عیــاراســت.آمریکایــیجماعــتبــهزورآمپــولودوپینــگ
هیــکلگنــدهکــرده،وگرنــهاوکــهعرضــهیعــرضانــدام
نــدارد.وخنــدهدارآنهایــیهســتندکــهفریــِبگاوچــران
بادکنکــیرامیخورنــد.حــالآنکــهدرهشــتســال
جنــگ،حســنباقــری50کیلویــیمــابارهــامــچآرنولدهــا
راخوابانــدهاســت.مــافرزنــدانهمــانامامــیهســتیمکــه
ــرایخــدا ــد:»یــککســی،یــککشــوریکــهب میفرمای
ــوده،اوراازچــه ــرب ــادشاهللاکب ــردهاســت،فری ــامک قی
میترســاننداینهــا؟یــککشــوریکــهجوانهــادر

ــهجوانهــا ــد،ن ــاتانکهــامقابلــهکردن میــدانرفتنــدوب
رانمیتواننــد بلکــهبچههــا...یــکهمچــومملکتــی
ــانند؟ ــیرامیترس ــد،ک ــادکنن ــوفدرآنایج ــاخ اینه
ــاحــاالنگفتــم.درهــر ــودم،ت مــنازبچگــیدرجنــگب
صــورتکلــیقضیــهرابــازمــنتکــرارمیکنــمکــهبدانیــد
شــمابــایــکقدرتــیمواجــههســتیدکــهاگــریــکغفلــت
ــد. ــدبکنی ــتنبای ــیرود.غفل ــنم ــانازبی ــودمملکتت بش
ــه ــرچ ــواه ــهق ــههم ــتک ــناس ــهای ــردنب ــتنک غفل

ــکابکشــید.« ــدســرآمری ــادداری فری
ــول ــاندالرراخــوبمیفهمنــد.پ ــازب کــریکلمنهــاام
ــی کــهبدهــیبرایــتبنــدریهــممیرقصنــد،فاتحهخوان
دربهشــتزهــراکــهاتفــاقتــازهاینیســت.بــاورکنیــداگر
دســتازاعتقاداتمــانبرداریــموگازمفتکــیبــهامریــکاو
اروپــابدهیــم،دیگــرنــهمحــورتروریســمخواهیــمبــودو
ــتان ــنعربس ــتعی ــی،درس ــدوبیثبات ــلتهدی ــهعام ن
ــم ــره ــا.دیگ ــرایغربیه ــوبب ــرخ ــکنوک ــویمی میش
ــوش ــرفرام ــد.مگ ــهتهدی ــدون ــممیکنن ــاراتحری ــهم ن
ــکا ــدآمری ــهمیفرمودن ــامراک ــدارهایام ــمهش کردهای
ــه ــادوخت ــوسم ــالونام ــانوم ــهج ــعب ــمطم چش
ــر ــرفک ــتاگ ــریاس ــیوبیتدبی ــوشخیال ــت.وخ اس
ــوز ــت.هن ــدهاس ــوضش ــاع ــسآمریکاییه ــمجن کنی
ــن ــرن21،خــونمظلومی ــنوحشــیق ــمازدســتانای ه
ــکا ــورآمری ــواهبالتیم ــد.خ ــممیچک ــتضعفینعال ومس
ــب ــدمراق ــوریهوفلســطین.بای ــنوس ــواهیم ــدوخ باش

ــویخــوننگیــرد. ــکاب ــاآمری ــودپســتهخورانمــانب ب
خاصــهیکاماینکــه،چــهمذاکــرهبشــود،چــهنشــود،
مــامحــالاســتجنایــاتامریــکارافرامــوشکنیــم.اتفاقــا
بحــثمــابــاآمریــکابــرســرتاریــخاســت.تاریخیسراســر
ــود ــنازآنوج ــرتگرفت ــرایعب ــهارادهایب ــیاهیک س
نــدارد.وهنــوزنهیــبحضــرتروحاهللدرگــوشماســت
کــهفرمودنــد:»اگــریــکقطــرهازخــونابــیعبــداهللدر
مــنباشــد،آمریــکارانیــزبــهذلــتوخــواریمیکشــانم.«

ــوُل ــٌدرَُّس ــه29:محمَّ ــح،آی ــورهفت س
ــاِر ــَیالُْکفَّ اُءَعل ــدَّ أَِش ــهُ َمَع ــنَ َِّذی َِوال اهللَّ

ــم ــاُءبَْینُه ُرَحَم
ــا ــت»ب ــقدول ــی:منط ــنروحان حس
ــدارا« ــمنانم ــادش ــروتب ــتانم دوس

ــت اس

عجیــباســتازفــردیکــهلبــاس
ــا ــیت ــنداردول ــهت ــنب ــایدی علم
انــدازهدورازمنطــققرآنــی بدیــن
ســخنمیســراید.منطــققــرآندر
بــهقــدریروشــنو سیاســتورزی
ــاب ــدایانق ــهازابت ــتک ــحاس واض
ــاسمنطــقسیاســت ــزاس اســامینی
خارجــیجمهــوریاســامیقــرارگرفته
اســت.اشــداءعلــیالکفــاررحمــاء
بینهــم.وایــنپیــامقرآنــیبســیاردوراز
آنشــعریاســتکــهشــیخمیســراید:
دشــمنان بــا مــروت دوســتان بــا
مــدارا.البتــهریشــهچنیــنادعایــی
ازســویایشــانرابایــددرســیرهی
جســت، عــده ایــن آســایشجویی
کــهبــهقطــعازعوالــمدردمنــدان
ــهدارد.در ــنگهافاصل ــوفرس عدالتج
زمانــهایکــهعــدهایازفرزنــدانانقاب
از برخاســته رفاهزدگــی ســوی بــه
اشــرافیتدورانبــهاصطــاحســازندگی
غلتیدهانــدومــدامدرپــیکنــارآمــدن
ــن ــتهیبی ــننشس ــرگاندرکمی ــاگ ب
امــام انقابــی فرزنــدان المللیانــد،
روحاهللدرســوریهوعــراقولبنــان
ــد. ــرآنمیکنن ــامق ــیپی ــقعمل مش
ــی ــداءعل ــازر»اش ــداقب ــانندمص ایش
خمینــی شــیربچههای الکفــار«.
ــر ــالرحمــتخــودرازی سالهاســتب
ــم ــنعال ــتضعفینومظلومی ــایمس پ
گســتردهاند.بگــذارخــوشخیالهــا
درنیویــورکباشــیطانپســتهبشــکنند
بــا مــا دلهــای باشــند، خــوش و
ــر، ــرآنطرفت ــدکیلومت ــانچن مظلوم
درفرگوســنوبالتیمــوراســت.امــامبــه
مــایــاددادتــاپایــانبــاخشــموبغــض
انقابــیبــهدشــمنانبنگریــموازهیــچ
ــغ ــاندری ــتایش ــرایشکس ــیب اقدام
نکنیــم.ایــناســتمنطــقمــا،منطــق

قرآنــیحضــرتروحاهلل.

وقتــیشــعارســالاعــانشــدشــایدخیلیهــاکــهگمــان
ــخناز ــگانس ــاهم ــتت ــتآناس ــروق ــاالدیگ ــدح کردن
انتقــادبربندنــدوجــزبــهمــدحوثنــالــبازلــبنگشــایند.
ــه ــی-ک ــرمنتقدان ــدب ــتباش ــردیمیتوانس ــایدآبس ش
ــع ــرایدف ــودب ــپریب ــدند-وس ــدهش ــوخوان ــایاوهگ بعض

ــؤوالن. ــیازمس ــراتاحتمال خط
امــاهمدلــیوهمزبانــییــکســکهدوطرفــهاســتکــهیــک
رویآنرامــردمورویدیگــرآنرادولــتتشــکیلمیدهــد.
ــدودرآن ــرابودهان ــقماج ــرموف ــوارهبازیگ ــتهم ــنمل لک
ــوارهاز ــتهم ــهمیبایس ــتک ــودهاس ــتب ــندول ــو،ای س

آزمــونهمراهــیبــاملــتموفــقبیــرونآیــد.
ــا ــهآنه ــازب ــهنی ــفوهرجــاک ــایمختل ــت،درعرصهه مل
احســاسشــده،حضــوریافتهانــد.ازمقاومــتدرجنــگتمــام
عیــارنظامــیهشــتســالهتــامناقشــاتفرهنگــیوازبصیرت
درفتنــهسیاســی-امنیتیتــااســتقامتدرجنــگتمــامعیــار
اقتصــادیوفشــاروتحریــموتــاحضــورمنســجمومســتمر

ــا. ــاو22بهمنه ــدسو13آبانه ــایق درروزه
لکــنحــالایــندولــتاســتتــادرســالهمدلــیو

همزبانــی،بــرادریخــودرابــاملــتبــهاثبــاتبرســاند.شــاید
بعــدازکســباعتمــادازآحــادملــتدرانتخابــات92اینبــار
درمذاکــراتتاریخــیهســتهایباشــدکــهدولــتدرصحنــه
جــدیآزمــونهمدلــیبــاملــتقــرارگرفتــهاســت.هرچنــد
ــای ــددرفض ــزبای ــداننی ــتومنتق ــهمل ــتک ــکینیس ش

ــد. ــهبپردازن ــهنقــدمنصفان ــهب همدالن
ــای ــادفض ــرایایج ــهب ــتک ــرازآناس ــتناگزی ــادول ام
ــرار ــورق ــانام ــارادرجری ــت،آنه ــامل ــیب ــادعموم اعتم
دهــد؛آنهــممســئلهایکــهقــراراســتســالیانمتمــادیاز

ــد. ــودکن ــرازخ ــوررامتأث ــدهکش ــتآین سرنوش
بــدونشــکهمیــنفضــایبیاعتمــادیگاهوبــیگاه
مســووالنبــهملــت،تبعــاتناگــواریبــرایدولــتاّوالونظام
ــهتمــامتصمیمــات ــیک ــارآورد.تبعات ــهب ــا،ب اســامیثانی
ــهعــزموارادهملــیدارد،تحــتتأثیــر دولــتراکــهنیــازب
قــرارمیدهــد.شــایدبــهتعبیــریعــدماعتمــادعمومــیبــه
دولــتدررفرانــدمیارانــهاینمونههایــیازایــنمقولــهباشــد.
رفراندمــیکــهیــک»نــه«بــزرگازســویمــردمدرمقابــل

دولــتبــهنمایــشگــذارد...

ازمنطققرآنی
تامنطقروحانی

نترس!باداست

فکتشیتراانتشاردهیدتامردمازیارانهانصرافدهند!



ــجویی  ــیج دانش ــش بس ــدی پی ــاره: چن اش
ــام در  ــه الس ــادق علی ــام  ص ــگاه ام دانش
نامــه ای سرگشــاده خطــاب بــه وزیــر امــور 
ــت  ــل دالل ــاب تحلی ــی را در ب ــه نکات خارج
ــرد.  ــر ک ــوزان منتش ــه ل ــن بیانی ــای مت ه
ــم هــا،  ــه تحری ــوط ب ــر بخــش مرب متــن زی

ــت. ــور اس ــه مزب ــدرج در نام من

ــوزانآمــده ــهل دربخشــیازمتــنانگلیســیبیانی
اســتکــه:

TheEUwillterminatetheimplementationofall“
nuclear-relatedeconomicandfinancialsanctionsand

the US will ceasethe application of all

nuclear-relatedsecondary economic and

financialsanctions, simultaneouslywith the IAEA-
verifiedimplementationby Iranof itskeynuclear

commitments. A new UN Security Council

Resolution will endorse the JCPOA, terminate

all previous nuclear-related resolutions and

incorporate certain restrictive measures for a

”.mutually agreed period of time

ــایاقتصــادی ــالتحریمه ــی،اعم ــهاروپای »اتحادی
ومالــیمرتبــطبــاهســتهایخــودراخاتمــه
ــای ــدهنیزاجرایتحریمه ــاالتمتح ــددادوای خواه
ــتهای ــاهس ــطب ــهمرتب ــادیثانوی ــیواقتص مال
ــدات ــرایتعه ــتیآزماییاج ــاراس ــانب را،همزم
کلیــدیهســتهایایــرانتوســطآژانــسبیــن
ــک ــرد.ی ــدک ــی،متوقفخواه ــرژیاتم ــیان الملل
ــل ــازمانمل ــتس ــورایامنی ــدش ــهجدی قطعنام
ــدام ــهجامعــهمشــترکاق متحــدکــهدرآنبرنام
ــه ــنقطعنام ــد،ای ــدش ــادرخواه ــدهص ــدش تائی
ــوع ــاموض ــطب ــیمرتب ــایقبل ــهقطعنامهه کلی
ــر ــیتدابی ــردوبرخ ــدک ــوخواه ــتهایرالغ هس
دوره یــک بــرای را مشــخص محدودیتســاز

ــرد.« ــدک ــاظخواه ــوردتوافق،لح ــیم زمان
مطابــقخاصــهگــزارشمنتشــرهازســویوزارت
ــاس ــران:»براس ــامیای ــوریاس ــهیجمه خارج
ــی ــسازاجرای ــده،پ ــتآم ــهدس ــایب راهحله
شــدنبرنامــهجامــعاقــداممشــترک،تمامــی
ــدو ــدش ــتلغوخواه ــورایامنی ــایش قطعنامهه
ــه ــیچندجانب ــادیومال ــایاقتص ــهتحریمه هم
ــای ــهتحریمه ــکاازجمل ــهآمری ــاویکجانب اروپ
مالــی،بانکــی،بیمــه،ســرمایهگذاریوتمامــی
ــاآنهــادرحوزههــایمختلــف خدمــاتمرتبــطب
ــازی ــیمیوخودروس ــت،گاز،پتروش ــهنف ازجمل

ــد.« ــدش ــوخواهن ــوراًلغ ف
ــا ــهیاروپ ــوزان،اتحادی ــهیل ــقبیانی مطاب
»اعمــال بلکــه نمیکنــد؛ لغــو را تحریمهــا
تحریمهــا یعنــی لغومیکنــد؛ را تحریمهــا«
میمانــد باقــی قوانیــن و میشــوند تعلیــق
کــهایــنیــکنقطــهیاتــکایبرگشــتپذیر
ــاً ــود.ضمن ــوبمیش ــلمحس ــرفمقاب ــرایط ب
ــه ــود؛بلک ــقنمیش ــمتعلی ــاه ــهیتحریمه هم
بــه مربــوط اقتصــادی و مالــی تحریمهــای

میشــود. تعلیــق هســتهای
ــا ــقتحریمه ــوردتعلی ــقدرم ــثتعلی ــنبح همی
ــوندر ــود؛چ ــرحمیش ــممط ــکاه ــویامری ازس
ــود. ــفمیش ــامتوق ــرایتحریمه ــماج ــاه اینج
ضمنــاًتمــامتحریمهــاهــمتعلیــقنمیشــود؛
بلکــهتحریمهــایمالــیواقتصــادیثانویــهی
ــههســتهایلغــومیشــودوتحریمهــای ــوطب مرب
ــوط ــهمرب ــایاولی ــود.تحریمه ــونمیش ــهلغ اولی
ــای ــتوتحریمه ــودامریکاس ــرکتهایخ ــهش ب
ثانویــهمربــوطبــهســایرکشورهاســت؛یعنــی
امریــکابــهکشــورهایدیگــراجــازهمیدهــد
دســتازتحریــمایــرانبردارنــد؛امــانســبت
ــام ــنکاریراانج ــودشچنی ــرکتهایخ ــهش ب
نمیدهــد.تحریمهــاهــمهمزمــانبــااجــرای
ایــرانبــهتعهداتــشتعلیــقنمیشــود؛بلکــه

ــد ــاقخواه ــناتف ــسای ــدآژان ــاتأیی ــانب همزم
افتــاد.بــهایــنترتیــبومطابــقمتــن،نــههمــهی
ــه ــااجــرایتعهــداتون ــههمزمــانب تحریمهــا،ن

ــدشــد. ــوخواهن لغ
آقایدکترظریف!

ــرم ــسمحت ــهیرئی ــهگفت ــهب ــماک ــاازش آی
ــی ــتید،م ــانهس ــدجه ــاتارش ــور،دیپلم جمه
ــواس ــتباهوح ــهازرویاش ــردک ــولک ــوانقب ت
پرتــی،کلمــاتمهم»مرتبــطبــاهســتهای«و
ــه ــهب ــیک ــددرحال ــردهای ــه«راحــذفک »ثانوی
خوبــیمــیدانیــدبــاآوردنایــندوقیــدبســیاری
ازتحریــمهــاســرجایخــودباقــیخواهــدمانــد؟
درکجــایتفاهــمنامــهآمــدهاســتکــهتحریــمها
فــورالغــوخواهــدشــد،درحالــیکــهلغــوتحریــم
هــامنــوطبــهراســتیآزمایــیآژانــسبیــنالمللــی

انــرژیاتمــیمــیباشــد؟
خطقرمز6:

در العالــی ظلــه دام رهبــری معظــم مقــام
:1394 /01 تاریــخ01/
»رفــعتحریمهــاجــزو
مذاکــره موضوعــات
نتیجــهی نــه اســت،

کــرات« مذا
ایــن ی همــه آیــا
اشــتباهاتفاحــشرابــه
ــا ــمی اســمخطــابگذاری

اینکــه…
توانــد مــی چگونــه
متنــیکــهبــهگفتــهی
ــانو شــماتوســطخودت

ــن ــدهاســت،دارایای ــیش ــایعراقچــیبازبین آق
خطاهــایفریبنــدهافــکارعمومــیباشــد؟

شــمادرســخنانخــوددرگفتگــویشــبکهییــک
بــهســخنانخــافواقعــیاشــارهکــردهایــدکــه

بــههیــچوجــهقابــلاغمــاضنیســت.
فرمــودهایــد:»درآنبیانیــهایکــهموگرینــی
امنیــت شــورای هــای قطعنامــه خواند،کلیــه

میشــود« حــذف ازروزتوافــق
مــیتوانیــدبــهمــانشــاندهیــد،درکجــای
ســخنانخانــمموگرینــیبــهزمــانحــذفتحریــم

ــت؟ ــدهاس ــارهش ــااش ه
درمــورداتحادیــهاروپــافرمــودهایــد:»بعــداز
بافاصلــه روز درهمــان توافــق شــدن نهایــی

لغوخواهدشــد« تحریمهــا
ــای ــهدرکج ــدک ــاندهی ــانش ــهم ــودب ــیش م
ــانروز ــیازهم ــاصحبت ــوی ــخنازلغ ــهس بیانی

ــم. ــمببینی ــاه ــام ــت،ت ــدهاس ــقش تواف
فرمــودهاید:»بهتریــنتضمیــنشــما،بــرایاجرایــی

شــدنتوافــقنامــه،شــورایامنیــتاســت.«
آقایوزیر!

مگــرنــهایــناســتکــهشــورایامنیــتدرقبضــه
ــادر ــاآنه ــیاســتکــهشــماب یهمــانکدخدای

حــالمذاکــرههســتید؟
ــه ــیک ــلکس ــتعم ــهاس ــادهلوحان ــدرس چق
گوشــترابــهدســتگربــهمــیدهــدوازاومــی
ــلهجمــهی ــنگوشــتدرمقاب ــهازای خواهــدک

ــد… ــامحافظــتکن ــهه گرب
ــا ــد؛آی ــیســربزن ــکاخطای ــهازامری ــرضک ــرف ب
بــرعلیــهاوقطعنامــهصــادرمیشــود؟!مگــر
امریــکانمیتوانــدآنقطعنامــهراوتــوکنــد؟!
ــن ــاًچنی ــکااخاق ــهامری ــدک ــرمیکنی ــرفک اگ
کارینمیکنــد،بحثــی
چــه ایــن نیســت!

تدبیــریاســت؟!
شــنیدهاید حتمــاً
بــه را دل »بایــد کــه
امیدبخــش نقطههــای
ــه ــهب ــپرد؛ن ــیس حقیق
خیالــی« نقطههــای

قابــل غیــر دشــمن،
اعتمــاداســت؛نمیشــود
درتوافــقبــادشــمنی
کــهمیخواهــدریشــهی
ــورد ــنبرخ ــاحســنظ ــدب ــمارابرکن ــابش انق
کــرد.اســامدرهمــهجــاتوصیــهبــهخوشبینــی
نکــردهاســت؛ایــنحــرفمــانیســتبلکــهپیشــوا
ــد: ــاممیفرمای ــهالس ــیعلی ــانعل ــرمؤمن وامی
 ــمَّ ــِهثُ ــاِنَواهلِ م ــیالزَّ ــاُحَعلَ ــَتولَیالصَّ »إذااس
ــٌه َ ــُهَحوب ــرِمن ــمتَظَه ــٍللَ بَِرُج ــنَّ ــٌلالظَّ أســاَءَرُج
ــاِنَو م ــیالزَّ ــاُدَعلَ ــَتولَیالَفس ــَمَوإذااس ــدَظلَ َفَق
َر«؛ ــرَّ ــدغ ــٍلَفَق بَِرُج ــنَّ ــٌلالظَّ ــَنَرُج ــِهَفأحَس اهلِ
ــرروزگارو ــاحب ــوکاریوص ــرگاهنیک ــیه یعن
ــری ــهدیگ ــیب ــرکس ــد،اگ ــبآی ــردمآنغال م
ــیکــهازاوعمــلزشــتی ــرد،درحال ــدب گمــانب
آشــکارنشــدهاســت،ســتمکاراســتواگــربــدی
ــه ــیب ــودوکس ــبش ــردمآنغال ــهوم ــرزمان ب

ــبداده ــودرافری ــد،خ ــانباش ــریخوشگم دیگ
اســت)حکمــت114نهجالباغــه(

ــت ــرخواهیاس ــاحوخی ــهیص ــهزمان ــازمان آی
کــهگمــانبــدنبریــمیــااگــراینطــورهســت،آیــا
ــم؟! ــتندیدهای ــگوخیان ــبونیرن ــکافری ازامری
پــسمراقــبباشــیدکــهکجــابایــدوکجــانبایــد

خوشــبینبــود.
امــادرمــوردقطعنامههــایشــورایامنیــتلفــظ
ــه ــدهاســتک ــقآم ــهصــورتمطل “Terminate”ب
درایــنمــوردمعنــایلغــومیدهــدامــاچــوندر
مــورداتحادیــهیاروپــاوامریــکامقیــدبــودمعنــای
ــی ــچبحث ــهاوالًهی ــنزمین ــیداد.درای ــقم تعلی
ــاً ــت؛ثانی ــدهاس ــمنش ــاه ــوتحریمه ــانلغ اززم
ــتهای ــاهس ــطب ــایمرتب ــهیقطعنامهه ــاهم آی
شــورایامنیــتلغــوخواهــدشــد؟هــمبلــهوهــم
خیــر!بــهایــندلیــلکــهضمــناینکــهقطعنامــهی
میکنــد، لغــو را قبلــی تحریمهــای جدیــد
همزمــانمحدودیتهــاوتحریمهــایجدیــدرا

ــد. ــالمیکن ــماعم ه
ــا ــقب ــهمطاب ــیک ــدارازتحریمهای ــال،آنمق ح
ــددرصــد ــود،چن ــتهمیش ــوزانبرداش ــهیل بیانی
ــراناســت؟ ــرای ــدهب ــایتحمیلش ازکلتحریمه
ــه ــاس ــکاتنه ــرهیامری ــمکنگ ــاندهتحری درمی
ــودهو ــاهســتهای«ب ــطب ــوان»مرتب ــاعن ــوردب م
ــا ــاب ــراســتوی ــواندیگ ــکعن ــای ــاب ــیی مابق
ــن ــهای ــتک ــدهاس ــالش ــترکاعم ــنمش عناوی
ــد ــقنخواه ــوردتعلی ــاًم ــترک،الزام ــواردمش م
ــلغیــرازهســتهای ــودچــونآنتحریمهــادالی ب
ــم ــدمستمســکبقــایتحری هــمداردکــهمیتوان
باشــد.ازطــرفدیگــراز18فرمــاناجرایــی
ــوان ــاعن ــوردب ــادوم ــکا،تنه ــورامری رئیسجمه
ــه ــودداردک ــیوج ــتارجمع ــاعهیکش ــدماش ع
الزامــاًمرتبــطبــاهســتهاینمیشــود.ازمیــان28
ــا ــرهورئیسجمهورامریکا،تنه ــمکنگ ــوردتحری م
ــتهای ــاهس ــطب ــاضمرتب ــااغم ــوردراب ــجم پن
ــنپنــجمــوردهــمتنهــا درنظــرگرفتیــمودرای
ــوارد ــودودرم ــامیش ــهاوبام ــوطب ــوردمرب دوم
دیگــرهــمدرصــورتمخالفــتکنگــرهبــاتعلیــق
تحریمهــا،کاریازدســتاوبامــاجــزیــکتعلیــق
ــارهتحریــمبــهحالــت شــشماههبرنمیآیــدودوب
ــی ــیونفت ــایبانک ــردد.تحریمه ــرمیگ ــلب قب
کــهدوتحریــمســختایــرانمیباشــندذیــل
هیچکــدامازایــنتحریمهــاقــرارنمیگیــرد.

فرموده اید:»بهترین تضمین 
شما، برای اجرایی شدن توافق 

نامه، شورای امنیت است.«
آقای وزیر!

مگر نه این است که شورای امنیت در 
قبضه ی همان کدخدایی است که شما 

با آنها در حال مذاکره هستید؟

سرنوشتتحریمهاچهمیشود؟
نقدوتحلیلبخشمربوطبهتحریمهادربیانیهلوزان،درنامهایخطاببهآقایوزیر!



شــایدخیلــیازاســتداللهادرموافقــتو
ــر ــراتاخی ــتاوردهایمذاک ــادس ــیب همراه
ســرکوب در آن از مهمتــر و هســتهای
ــد ــخنباش ــنس ــاای ــته ــاومخالف انتقاده
کــه»تیــممذاکــرهکننــده،فرزنــدانقابنــد«!
لکــنایــنســخنهرچنــدحکیمانــهکــهرهبر
معظــمانقــاباســامیدرتوصیــفتیــم
ــد ــدههســتهایکشــورمانفرمودن مذاکرهکنن

ــت: ــلاس ــلتأم ــتقاب ــدجه ــهازچن البت

از ناشــی ایــنموضــع -نخســتآنکــه
ــتازمســؤولین ــهدرحمای ــهیمعظــمل روی
ــهویــژهدرمواجهــه وقــتنظــاماســامیوب
بــافرصتطلبــانداخلــیودشــمنانخارجــی
بــودهاســت؛هرچــهباشــدمســؤولینکشــور،
ــای ــدودرچارچوبه ــنملتان ــنای منتخبی
قانونــیایــننظــاموانقــاببــرمســند

ــد. ــهزدهان ــؤولیتتکی مس

-دومآنکــهبایــدبیــناشــخاصوعملکردهــا
تفکیــکقائــلشــویم،بــهایــننحــوکــههــر
انســانیممکــنالخطاســتوهرچقــدرهــمکه
خــوبباشــد،ممکــناســتخطایــیازاوســر
بزنــد.ایــنبــدانمعناســتکــههرچقــدرهــم
ــی ــود،دلیل ــیش ــهنیک ــفب ــردیتوصی ازف
ــرتأییــدتمــامعیــارهمــهعملکردهــایآن ب
ــه ــااینک ــود؛کم ــودهونخواهدب ــخصنب ش
ــدای ــخنابت ــابدرس ــمانق ــریمعظ رهب
ســالجــاریدرحــرممطهــررضــویصریحــا
فرمودنــد:»مــنازهمــهیدولتهــادردوران
ــن ــردم؛ازای ــتک ــودمحمای ــئولّیتخ مس
ــم ــاه ــم.هرج ــتمیکن ــمحمای ــته دول
الزمباشــدتذّکــرمیدهــم؛البتــهچــک
ســفیدامضــاهــمبــهکســینمیدهــم.
نــگاهمیکنــمبــهعملکردهــاوبرحســب

ــم«. ــاوتمیکن ــاقض عملکرده
ازســویدیگــرایشــاندرجــایجایســخنان
ــدان ــهفرزن ــاوالبت ــدعملکرده ــهنق ــودب خ
انقــابرانیــزبــهپذیــرشانتقــاداتتوصیــه
ــه ــور-درس ــئوالنکش ــهمس ــد:»ب فرمودهان
قــوه-ایــنراتأکیــدمیکنــمکــهآنهــاهــم
بایــدبــامنتقدیــنخــودوبــاکســانیکــهاز
آنهــاانتقــادمیکننــدرفتــارمناســبیداشــته
ــا ــهآنه ــد،ب ــرنکنن ــاراتحقی ــند،آنه باش
ــوی ــانازس ــرمخالف ــد؛تحقی ــتنکنن اهان
ــت ــافحکم ــروخ ــافتدبی ــئوالن،خ مس

اســت«.

-ســومآنکــهبایــدتفــاوتقائــلشــدبیــن
ــی«، ــدانانقاب ــاب«و»فرزن ــدانانق »فرزن
کمــااینکــههمــهآحــادایــنملــتاز
آنجــاکــهدرفضــایانقــاباســامیتنفــس
ــنوحــدودآن ــهقوانی ــدوخــودراب میکنن
ملــزممیداننــدبــهنوعــیفرزنــدانایــن
ــن ــدانای ــد.فرزن ــمارمیآین ــهش ــابب انق
انقــابهــمکــهگفتــهمیشــودبدیــنمعنــا
ــدو ــرقندارن ــربوش ــورغ ــردرآخ ــهس ک
ــد. ــگانندارن ــابیگان ــطســازمانیب خــطورب
لکــنمیتــوانفرزنــدایــنانقــاببــود،امــا
انقابــینبــود؛میتــواندرایــنمملکــت
زندگــیکــردومبهــوتبیگانــگانبــود؛
ــزرگ ــابب ــنانق ــفرهای ــرس ــوانس میت
شــدوآرمانهــایآنرافرامــوشکــرد...
فرامــوشکــردکــهراهمــاازراهشــیطان

ــت... ــزرگجداس ب
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-برایدسترسیبهمطالبنشریهبهسایتذکرشدهمراجعهکنید.
-نشرمطالبایننشریهحتیبدونذکرمنبعمزیدامتناناست.
-مطالب،پیشنهادهاونظراتخودرابهرایانامهحیاتبفرستید.

-کلیهحقوقایننشریهمتعلقبهنظاممقدسجمهوریاسامیایرانمیباشد.

ــوب، ــدخ فرزن
ــدبــد! فرزنـ
تأملیبرسخن»اینهافرزندانانقالبند«!

ازخطوطقرمزعبورنکنید


